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Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
We werken nu een halfjaar met het nieuwe Hyperionrooster. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de 
keuzelessen. Door bewust de keuzelessen in te vullen kun je er als leerling voor zorgen dat je 
lessen beter aansluiten bij wat jij nodig hebt. Mentoren ondersteunen hierbij en kunnen hier ook 
advies in geven. Belangrijk is wel om dit inschrijven tijdig te doen.  
Hieronder zie je de afspraken die gelden voor het invullen van de keuzelessen. Mocht je de 
keuzelessen niet op tijd hebben ingevuld, dan gebeurt dit door je mentor of door Ties of Hans. 
Buiten dat dit voor veel extra werk zorgt, krijg je dan ook niet de lessen en het rooster die goed bij 
je passen. Als je moeite hebt met het maken van de juiste keuze of het invullen van je 
keuzelessen, bespreek dit dan met je mentor. 
Afspraken algemeen: 

• Vanaf maandag 16 uur, één week voor de start van de lesweek, kun je je inschrijven voor 

de keuzelessen 

• Donderdag om 16 uur voor de start van de lesweek moeten al je keuzelessen ingevuld zijn 

• Donderdag om 16 uur voor een vakantie moeten de keuzelessen ingevuld zijn voor de 

week na de vakantie.  

• Heb je je keuzelessen niet ingevuld (of te veel zelfstudie-uren) dan krijg je een extra les op 

donderdag het 1ste lesuur om onder begeleiding je keuzelessen voor de komende week in 

te vullen. 

Bovenbouw: 

• Voor elk dagdeel (4 uren) dat je een activiteit hebt (studiedag, CKV etc.) vul je een 

keuzeles minder in. 

• Je mag per week maximaal 3 zelfstudie-uren invullen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Hans Schoonheim 
teamleider leerjaar 3 & 4 
h.schoonheim@hyperionlyceum.vova.nl 
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